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  شكر وعرفان

  
 ، وعلى آله وصحبه، ومن �بد اهللا احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على إمام املتقني حممد بن ع

[���^����_���`������d���cb���a ﴿: تبعه ومن وااله إىل يوم الدين ، قـال اهللا تعـاىل             

i���h���g����f���e﴾أما بعد�١، :  

  فأمحد اهللا سبحانه وتعاىل و أشكره على حسن توفيقه يل محداً يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه ، إذ                  

كما أسأله أن جيعله خالصا لوجهه الكرمي إذ مـن          . وتيسريه ملا متكنت من القيام ذا العمل        لوال توفيقه و عونه     

  .الشرك إرادة عمل اآلخرة للدنيا

  :ومها، وأسدى إيل النصح واإلرشاد، كما أود أن أشكر يف هذا املقام كل من ساعدين وأرشدين يف هذا البحث

  .حفظه اهللا ورعاه،  عثمانحممد راضي بن حاج/  مشريف الرئيسي الدكتور -١

  .حفظها اهللا ورحم زوجها، حسنة بنت عبد احلفيظ /  مساعدة املشرف الدكتورة -٢

ومن ، فقد بذال يل من وقتهما الثمني ما أدعو اهللا أن يرزقهما به اجلنة، فلهم مين جزيل الشكر والعرفان                 

  .ال يشكر الناس ال يشكر اهللا

 كان هلا الفضل بعد اهللا يف تشجيعي ودعمي مادياً ومعنوياً ، فجزى و الشكر موصول لليد البيضاء ، اليت

أمحد بن عبد الرمحن امليمان عين خري اجلزاء ، على صربه وحلمه ، كما أشـكر                ) / أبو عبد الرمحن    ( اهللا زوجي   

  .والدي الغاليني اللذين صربا على بعدي ومل يفترا عن الدعاء يل 

 و إياهم أجر هذا العمل ، إنه جواد كرمي ، وبعباده لطيـف رحـيم ،                 وأخرياً ، أسأل اهللا أن ال حيرمين      

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد ، وعلى آله وصحبه أمجعني 

                                                 
   .٧سورة إبراهيم ، اآلية  ١
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١ Mengikut gayai sebuah kerja penerbitan (kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka ,1990)  
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  ترجيحات ابن عثيمني يف تفسريه لسورة يس 
  )مجعاً ودراسة ( 

  

  اخلالصة
  

 بسرية ابن عثيمني ، مث ذكرنا بياناً ملعىن الترجيح ومنهج األصـوليني              شامالً تناولت هذه الرسالة تعريفاً   

واملفسرين فيه ، باإلضافة إىل بيان املقصود مبصطلحات وقواعد الترجيح عند املفسرين والفرق بينهما ، مث قمنـا                  

وذلـك مبقارنـة    ) تفسري القرآن الكرمي لسورة يس      ( تفسريه  بدراسة جلميع ترجيحات ابن عثيمني التفسريية يف        

ترجيحاته بترجيحات املفسرين اآلخرين ، من خالل عرضها على قواعد الترجيح ، ومن مث التعقيب ببيان القـول      

  .جاء موافقاً لوجوه وقواعد الترجيح عند املفسرين  الراجح بناًء على ما

 إىل   باألخص   زء يسري من جهود ابن عثيمني يف التفسري ، و          البحث إىل إبراز ج    ولقد استهدفت من هذا   

ة يف سورة يس ، و إعطاء منوذج عملي للترجيح بني األقوال ، باإلضافة إىل بيـان              دمجع ترجيحاته التفسريية الوار   

  . تفسريه لسورة يس  يفمصطلحات وقواعد الترجيح اليت اعتمدها ابن عثيمني

استنباط الترجيحات التفـسريية    ت منها   عدة إشكاال  إىل معاجلة    ومن خالل هذا البحث املميز توصلت     

 ، كذلك التمييز     الغري تفسريية  الترجيحات األخرى والتمييز بينها وبني    البن عثيمني من خالل تفسريه لسورة يس        

  إىل االستدراكات حيث جاء تفسري ابن عثيمني مليئاً باالستدراكات على تفسري اجلاللني ، باإلضـافة             بينها وبني   

  . وغري ذلك من اإلشكاالت  عند إمكان اجلمعأو اجلمع بينهاإشكالية الترجيح بني األقوال 

يف سورة يس واليت    البن عثيمني    التفسريية   الترجيحاتعدد  تج عن البحث عدة نتائج منها حصر        ولقد ن 

 ، وبيـان لقواعـد    بلغ عددها سبعة وستون ترجيحا تفسريي ، و إعطاء منوذج عملي لكيفية دراسة الترجيحات             

ومصطلحات الترجيح اليت اعتمدها ابن عثيمني يف تفسريه ، باإلضافة إىل وضع تعريف خاص ملصطلحات الترجيح 

  .التفسريية ، وغري ذلك من النتائج 
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TARJI << <<H {{ {{A << <<T IBN UTHAIMI << <<N DALAM TAFSIR 
SURAH Ya >> >>si >> >>n: SATU KAJIAN 

   
 
 

Abstrak 
 

Penyelidikan ini mengandungi biografi menyeluruh tentang Sheikh Ibn 

‘Uthaimi>n.  Ini diikuti oleh penerangan tentang makna Al Tarji >h{ (pendapat atau 

takwil yang diambil di antara pendapat- pendapat atau takwil-takwil yang terkemuka 

secara sepakat) dan metodologi para fundamentalis dan para pentafsir dalam bidang 

tersebut. Di samping itu, hukum Tarji >h{ dan terminologi yang digunakan oleh 

pentafsir turut diilustrasikan dan ditunjukkan perbezaan di antara mereka. Kemudian 

penyelidik mengkaji kesemua Tarji >h{ yang dibuat oleh Sheikh Ibn ‘Uthaimi>n di 

dalam buku tafsir beliau (Tafsir Qur’a>n untuk Surah Ya>si>n). Ini dilakukan 

berdasarkan perbandingan di antara Tarji >h{ beliau dan Tarji >h{ yang dibuat oleh 

pentafsir yang lain dengan meneliti tahap keseragaman tafsir-tafsir tersebut mengikut  

kriteria Tarji >h{. Melalui keseragaman tafsir-tafsir tersebut dalam hukum Tarji >h{ dan 

kriteria-kriterianya maka pendapat yang terbaik dipilih. 

 Objektif utama penyelidikan ini ialah untuk mengetengahkan usaha Sheikh 

tersebut dalam bidang pentafsiran terutamanya dalam pengumpulan Tarji >h{ beliau 

khasnya Surah Ya>si>n. Secara tidak langsung ia menyumbang kepada model yang 

praktikal dalam bidang pentafsiran di kalangan pelbagai pendapat serta 

mengetengahkan terminologi-terminologi Tarji >h{ dan kriteria-kriteria yang diadaptasi 

oleh  Sheikh tersebut dalam tafsir Surah Ya>si>nnya. 
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  Melalui penyelidikan yang unik ini, penyelidik dapat menyelesaikan beberapa 

masalah seperti masalah mengeluarkan Tarji >h{ yang memerlukan pentafsiran oleh Ibn 

‘Uthaimi>n berdasarkan pentafsiran beliau dalam Surah Ya>si>n dan membezakannya 

daripada lain-lain Tarji >h{ yang tidak memerlukan pentafsiran. Penyelidik juga dapat 

membezakan di antara Tarji >h{ yang ditafsirkan oleh Sheikh dan  pembetulan yang 

dibuatnya di dalam buku beliau “Tafsir Al Jala>lain” termasuk masalah-masalah 

dalam kaedah Tarji>h{ atau pengumpulan pelbagai pendapat.                                                                                               

 Penemuan-penemuan dalam penyelidikan ini terhasil dengan menghadkan 

Tarji >h{ yang ditafsirkan oleh Sheikh Ibn ‘Uthaimi>n dalam Surah Ya>si>n iaitu 67 tafsir  

Tarji >h{ dan ilustrasi terminologi Tarji >h{ yang diadaptasi oleh Sheikh tersebut dalam 

tafsir-tafsir beliau.  

Sebagai tambahan, suatu definasi untuk terminologi- terminologi tafsir Tarji >h{ 

dibentuk dan lain-lain terhasil. 
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TARJĪḤḤḤḤ ĀT IBN UTHAIMĪN IN THE EXEGESIS 
OF SURAH Ya >> >>si >> >>n: A STUDY 

   
  

Abstract 
 

This study comprised a comprehensive biography of Sheikh Ibn ‘Uthaimi>n. 

This was followed by an explanation of the meaning of Al Tarji >h{ (favored opinions) 

and methodology of fundamentalists and interpreters in the area. Besides, 

terminologies and the rules of Tarji >h{ adopted by interpreters are illustrated and the 

differences between them. After that, the researcher studied all the Tarji >h{ done by 

Sheikh Ibn ‘Uthaimi>n in the exegesis in his book (Exegesis of the Qur’ a>n for Surah 

Ya>si>n). This was done through a comparison between his Tarji >h{ and the Tarji >h{ of 

other interpreters by examining the degree of compliance of these exegeses to the 

Tarji >h{ criteria. Based on the degree of compliance of those exegeses to the Tarji >h{ 

rules and criteria, the favored opinion is determined. 

 The objective of this research is to highlight the Sheikh’s efforts in exegesis 

especially compiling his Tarji >h{ regarding Surah Ya>si>n. Thus, giving a practical 

model for Tarji >h{ from among various opinions; as well as highlighting Tarji >h{ 

terminologies and criteria the Sheikh adopted in interpreting Surah Ya>si>n. 

 Through this unique research, the researcher could solve several problems 

like eduction of interpretational Tarji >h{ by Ibn ‘Uthaimi>n based on his interpretation 

of Surah Ya>si>n and distinguishing them from other non-interpretational Tarji >h{. The 

researcher could also distinguish between the Sheikh’s interpretational Tarji >h{ and 

retractions in his book “Tafsir Al Jala>lain” as well as the problem of Tarji >h{ or 

compiling various opinions whenever possible . 
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The findings of this research came in the form of limiting the interpretational 

Tarjeeh by Sheikh Ibn ‘Uthaimi>n for Surah Ya>si>n which are 67  interpretational 

Tarji >h{ and providing a practical model for how to conduct a study of Tarji >h{ and 

illustration of Tarji >h{ terminologies adopted by Sheikh in his exegesis. Moreover, a 

special definition for interpretational Tarji>h{ terminologies is set and other results. 
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  :متهيد 

  إشكالية البحث و أسئلته: املطلب األول 
  الدراسات السابقة: املطلب الثاين 
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  :متهيد
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آلـه وصـحبه                 

  ..وبعد ،أمجعني ومن سار على جه واسنت بسنته إىل يوم الدين

���d���c���b وجل﴿ آن الكرمي وفهم معانيه فقال عز     فلقد أمر اهللا سبحانه وتعاىل عباده بتدبر القر       

h���g����f���ek���j����i����� � ���r�����q�������p�����o���nm���l���k  ﴿وقال سـبحانه  ، ١﴾ �

y���x���w���v����u���t����s��� ﴾ ٢.   

والصراط  ،والذكر احلكيم  ،الذي هو حبل اهللا املتني ،  حاجة األمة ماسة إىل فهم القرآن "والشك  أن     

وال  ،وال تنقضي عجائبه     ،خيلق عن كثرة الترديد      وال،  لسنتلتبس به األ   وال ، تزيغ به األهواء   املستقم الذي ال  

ومن دعا إليه هدي إىل صـراط       ،  ومن حكم به عدل   ، ومن عمل به أجر   ،  من قال به صدق    ، يشبع منه العلماء  

 فإذا كنا حمتاجني لفهم القـرآن  ٣" ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهللا   ،قصمه اهللا    ومن تركه من جبار   ،  مستقيم

  .بد لنا من حتصيل وسائله ومن تلك الوسائل قواعد التفسريفال

                                                 
   .٢٩ ، اآلية صسورة  ١
  .٨٢ ، اآلية النساءسورة  ٢
النجدي ، عبد الرمحن بن : حتقيق ، " مقدمة التفسري"كتب ورسائل ابن تيمية يف التفسري ابن تيمية احلراين ، أمحد بن عبد احلليم ،     ٣

الترمذي ،  وهذه األوصاف وردت يف حديث عن        . ٢٣٠ ، ص  ١٣ت ، ج  .م ، د    . صمي ، مكتبة ابن تيمية ، د        حممد بن قاسم العا   
ت ، .ط ، د . ، دار إحياء التراث العـريب ،بـريوت ، د      وآخرونشاكر ، أمحد حممد     : حتقيق   ،   سنن الترمذي  حممد بن عيسى ،    ،

، ٢٩٠٦رقم احلـديث  ،   ١٧٢ص ، ٥اب ما جاء يف فضل القرآن ، جب،  وسلم كتاب فضائل القرآن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه      
 انظـر ،  "حـديث غريـب   "وقال عنه الترمـذي      ،احلديث كالم ألنه من رواية احلارث األعور وهو ضعيف           ولكن يف اسناد هذا   

ط ، د   .بـريوت ، د      ، كتب العلمية دار ال فة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،       حتالباركفوري ، أبو العالء حممد بن عبد الرمحن ،          
الشيخ عـن   -و لذلك مل يذكره ابن تيمية مسنداً إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقال  الشيخ صاحل آل                   ،١٧٨ص   ،   ٨ت ، ج    .

 موقوفة على علي وال يصح رفعها كما صحح         - أي األوصاف  -والصواب أا "البن تيمية    هذه األوصاف عند شرحه مقدمة التفسري     
  ". كثري وشيخ اإلسالم ومجاعةذلك احلفاظ كابن

  

   



 ٤

����Ø���×���Ö���Õ���Ô���Ó���Ò ﴿ بالقرآن الكرمي فقال تعـاىل       � ولقد بعث اهللا النيب حممداً    

á���à���ß���Þ���Ý���ÜÛ���Ú���Ù���� ﴾ وقـال سـبحانه   ،١ ﴿���¨���§���¦���¥���¤

®����¬���«���ª���©��� ﴾ القـرآن    حيصل اختالف كثري بني الصحابة يف تفسريومل .  فبينه ووضحه٢

وعن التـابعني أخـذ   ، وعن الصحابة أخذ التابعون التفسري  ،  � الكرمي مما يدل على أم تلقوا التفسري من النيب        

ا إال أنه كلما ابتعد الناس عن نور النبوة وزما،  هتمام ذا العلم اجلليلاملسلمون على االص وهكذا حر ، اتباعهم  

، ومن هنا ظهرت احلاجة إىل الترجيح بني تلـك األقـوال            ، حصل بينهم اخلالف يف تفسري كالم اهللا عز وجل          

وهذا الترجيح ال يكون ناجتا عن هوى أو ميل نفسي بل ال بد أن              ، ومعرفة األقرب منها ملراد اهللا سبحانه وتعاىل        

  .يكون على أساس قواعد الترجيح املعتربة عند املفسرين

 على قواعـد التـرجيح عنـد        من املفسرين ، ودراستها بناءً     ذلك فإن القيام جبمع ترجيحات مفسرٍ     ول

كمـا أن هـذه   " .  الترجيح بني األقوال يف التفـسري "ائل لتطبيق هذا العلم وهو يعد من أفضل الوس   . املفسرين  

ملتخصصني يف تفسري القـرآن  خاصة الطلبة ا، الدراسة ستكون مفيدة لكل باحث ومهتم بترجيحات ذلك املفسر          

  .وعلومه

حممد بن صاحل العثيمني " وإن من أفضل املفسرين املتأخرين ، ومن أغزرهم علماً ، فضيلة الشيخ العالمة    

ولقد وقع اختيارنا عليه لتكون رسالتنا للماجستري حول دراسـة ترجيحاتـه يف            ) . هـ  ١٤٢١-هـ  ١٣٤٧" (

   .- بإذن اهللا – ايتها املسائل التفسريية من أول سورة يس حىت

  هإشكالية البحث وأسئلت: املطلب األول 
وال خيفى أنه   . ، وتوضيح معناه    وجل بتفسريه    بأن العلماء قاموا خبدمة كتاب اهللا عز      ، كما هو معلوم    

 هو اخـتالف تضاد هو اختالف تنوع ، ومنها ما منها ما .ينهم يف التفسري يف بعض املواضع      ختالف ب قد وقع اال  

                                                 
   .٦٤ ، اآلية النحلسورة  ١
   .١ ، اآلية الفرقانسورة  ٢



 ٥

واليت من شأا أن تشتت ذهن القارئ يف معرفـة          . ختالفات من أثرٍ بالغٍ يف تعدد أقوال املفسرين         وما هلذه اال  . 

  . األصوب واألرجح 

ومن هنا تظهر لنا املشكلة يف اإلجابة على التساؤل الذي سيتبادر إىل ذهن قراء التفاسـري عنـد كـل                  

و ملعرفة الراجح بني أقوال العلماء ، جند أننا حباجـة إىل            " . ل ؟   هو الراجح بني هذه األقوا     ما" اختالف ، وهو    

   .معرفة أدوات وطرق الترجيح ، اليت وضع هلا العلماء قواعد وأُسس ، من خـالهلا يتم الترجيح 

 لتتحقق الفائدة املرجوة  ،  تلك األقوال من خالل التطبيق العملي        ةناقشنا عن موضوع يتم فيه م     حبثولقد  

دي ملناقـشة ودراسـة     ـ ولن يكون ذلك إال بالتـص      .اإلشكال من خـالل الترجيح بني األقوال       يف حل هذا    

ترجيحات مفسـ حمرين يف جزٍءـِر من املفسعتربة عند املفسرين د الترجيح املـعلى ضوء قواع، ره ـ من تفسيدد

  . ،  ومعرفة أسباب الترجيح بينها والترجيح، ة األقوال ـش الطالب ملكة مناقي يفـنم، والذي من شأنه أن ي

، لدراسة ترجيحاته  البن عثيمني  "  القرآن الكرمي   تفسري "يار  ـراءة وتأن ، مت اخت    ـ وبعد حبث وق  

  .وذلك ملالئمته لدراسة الترجيحات ، وملا متيز به من ذكرٍ لألقوال والترجيح بينها .  تفسريه لسورة يس يف

 عثيمني لسورة يس ، وذلـك ألنـه        الواردة يف تفسري ابن      وتكمن املشكلة هنا يف كثرة الترجيحات       

فسرها تعقيباً على تفسري اجلاللني ، فكان تفسريه هلاً مفصالً حيث يورد األقوال واالختالفات ويرجح بينـها ،                  

 بإذن -فهذه الترجيحات أصبحت حباجة للدراسة والتحليل ، ومن خالل دراستنا سوف نقوم حبل هذا اإلشكال           

  .  -اهللا 

هذه الدراسة على تعيني ترجيحات ابن عثيمني واستخراجها ومجعها مـن مظاـا ، وإن      تقتصر   ولن  

كانت هذه هي اخلطوة األوىل اليت تنبين عليها اخلطوة األساسية ، واليت بإمكاننا أن نعتربها املـشكلة الرئيـسية                   

ومقارنتـها   ،ملعتـربة عنـد املفـسرين     وهي دراسة تلك الترجيحات وحتليلها وفقاً لقواعد الترجيح ا        .للبحث  

مصطلحاته   منهج ابن عثيمني يف الترجيح ، و من معرفةواليت سنتمكن من خالهلا، سرين اآلخرين بترجيحات املف

ومدى موافقتها  ،  أثناء ترجيحه    ية اليت اعتربها  القواعد الترجيح الترجيحية اليت عبر ا للداللة على ترجيحاته ، و        

  . عند املفسرين لقواعد الترجيح



 ٦

 مدى موافقتها لقواعـد التـرجيح        ؟ وما  يف تفسري سورة يس   عثيمني  جيحات ابن   هي تر  ما ، إذاً

  ؟املعتربة عند املفسرين 

ولإلجابة على هذا السؤال فإنه البد لنا من مناقشة وحتليل          ،  هذه هي اإلشكالية األساسية للبحث    

  .  -  اهللا بإذن-ى مادة الرسالة املطروحة للنحصل يف النهاية ع، األسئلة الفرعية التالية 

  بن عثيمني؟ا  من هو-١

   ما معىن الترجيح عند املفسرين؟-٢

   ما هو منهج األصوليني واملفسرين يف الترجيح ؟-٣

  ؟ ما هي ترجيحات ابن عثيمني الواردة يف تفسري سورة يس -٤

  ؟ يف اآلية اليت وقع فيها اخلالف  ما هي أقوال املفسرين-٥

   ما هو تعقيب الباحث على كل ترجيح ؟-٦

   ما هو منهج ابن عثيمني يف الترجيح ؟-٧

  هي مصطلحات الترجيح عند ابن عثيمني يف سورة يس ؟  ما-٨

  ما هي قواعد الترجيح اليت اعتمدها ابن عثيمني يف تفسري سورة يس ؟ -٩

  الدراسات السابقة: املطلب الثاين 
ليقف على إجنازات من سـبقه مـن        ،  ستيفائه حبسب طاقته    اب مهم ينبغي على كل باحث       هذا مطل 

أو مؤصـالُ  ،  أو مبينـاً  ،يف حبثه إما مكمالً  ليصبح  .ما شاهملوضوع الذي يعزم الكتابة فيه أو      باحثني حول ا  ال

  .  - وإن كان هذا نادراً–أو يتفرد مبوضوع مل يتعرض إليه غريه بأي شكل من األشكال ، حملالً  أو، ومقيداً 

ترجيحات ابن عثيمني يف تفسري سـورة        (  وهو لف خبصوص موضوع الدراسة   أُمت البحث عن ما     ولقد  

  . قبل  وجه اخلصوص من فلم جند أحداً تناول هذه السورة على.  ) يس مجعاً ودراسة



 ٧

،  مت فيـه      ١)بن عثيمني يف التفسري وعلـوم القـرآن         اجهود الشيخ   ( : إال أن هناك كتاب بعنوان      

لة ، كما حتدث عن منهج ابن عثيمني يف         ـوم القرآن بطريقة مفص   ـري وعل ـنهج ابن عثيمني يف التفس    ة م ـدراس

رب ـانب الفقهي يف تفسري ابن عثيمني ، وض       ـديثه عن اجل  ـح باملسائل الفقهية بطريقة خمتصرة عند ح      ـالترجي

   . ٢ض األمثلة ـلذلك بع

، ٣ريية البن عثيمني    ـرون قاعدة تفس  ـاول فيه دراسة عش   اب مبحثاً ، تن   ـولقد مشل الباب األخري من هذا الكت      

ني يف تفسري سورة ـات ابن عثيم ـو دراسة ترجيح  ـدراسة ، وه  ـحنن بصدده يف هذه ال     إال أنه مل يتم تناول ما     

ده الـيت   ـل ، وذكر مصطلحاته وقواع    ـجه يف الترجيح التفسريي بالتفصي    ـمع بيان منه  . يس ، دراسة حتليلية     

  . ترجيحاته دها يفـاعتم

قواعد   ( وبالنظر ملا أُلف يف دراسة قواعد الترجيح التفسريية على وجه اخلصوص فهناك كتاب بعنوان             

 ، ويعد هذا الكتاب مرجع شامل لقواعد الترجيح التفسريية ، بذل فيه الباحث جهداً               ٤)الترجيح عند املفسرين    

وخيتم بذكر األمثلة لكل قاعدة . عناها ، واالستدالل هلا    حيث يذكر القاعدة الترجيحية ، مث يقوم بشرح م        . كبرياً  

  .لتتضح صورا 

ني ،  ـري ابن عثيم  ـرين غ ـرين آخ ـحات التفسريية ملفس  ـة الترجي ـف يف دراس  ـ أما بالنسبة ملا أُل   

  :فهي كالتايل 

  رسائل الدكتوراه: أوالً 

   .٦حكام القرآن ع أل احلدود من خالل كتابه اجلام يف٥) هـ ٢٧٦ ( ترجيحات القرطيب  -

                                                 
 .أمحد الربيدي ، وهي مطبوعة من قبل مكتبة الرشد يف جملد واحد : هذا الكتاب عبارة عن رسالة دكتوراه ، للدكتور  ١
 ، مكتبة الرشـد ، الريـاض ،       ه يف التفسري وعلوم القرآن    جهود الشيخ بن عثيمني وآراؤ    الربيدي ، أمحد بن حممد بن إبراهيم ،          ٢

   .٤٦١ هـ ، ص١٤٢٦

 . وما بعدها ٧٤٢ ، ص جهود الشيخ بن عثيمني وآراؤه يف التفسري وعلوم القرآنالربيدي ،   ٣
  .حسني احلريب ، وهي مطبوعة من قبل دار القاسم يف جملدين : هذا الكتاب عبارة عن رسالة ماجستري ، للدكتور  ٤
هـ ، ٢٧٦هـ ، تويف سنة ٢٠١بقي الدين بن خملد بن يزيد أبو عبد الرمحن األندلسي القرطيب ، صاحب التفسري ، ولد سنة                : هو   ٥

 ه١٤١٧  ، ١ ، ط  مكتبة العلوم واحلكم  السعودية ،   (  سليمان بن صاحل اخلزي      حتقيق  .طبقات املفسرين . أمحد بن حممد األدنه وي      
   .٣٨ ، ص ١، ج) م ١٩٩٧-
 .هـ ١٤١٤،  ، الرئاسة العامة لتعليم البنات أبو الريش ، حممد إمساعيل: شراف إ،  بنت حامد بن مجعه احملياوي اجلهين ، سعديه ٦ 



 ٨

وفيها تناول الباحث بياناً لسرية القرطيب ، وملعىن الترجيح ، كما اقتصرت هذه الدراسة على الترجيحات 

  .الفقهية واملتعلقة باحلدود 

  .٢دراسة موازنة : فسريه  يف ت١)هـ ٣٢٠ (مام الطربي ترجيحات اإل-

 الترجيحات ترجيح عند املفسرين ، كما تناول دراسةوفيها تناول الباحث بيانا لسرية الطربي ، وملعىن ال 

¨����﴿:من سورة البقرة حىت قوله تعـاىل  ٣﴾ �F���E���D���C���B���A﴿: الواردة من قوله تعاىل 

±����°���¯���®���¬���«���ª�����©��� ﴾ ٤.   

   .٦ ودراسةاًعرض:  من خالل كتابه فتح القدير ٥)هـ ١٢٥٠ (مام الشوكاين اختيارات اإل-

واليت قام الباحث فيها ببيان لسرية الشوكاين ، واملقصود بالترجيح ، ودراسة للترجيحات الواردة مـن                

  .سورة الكهف حىت اية سورة الناس 

   .٧ريترجيحات اإلمام ابن جرير يف التفس -

احث علـى   ولقد تناول فيها الباحث بيانا لسرية ابن جرير ، وبيانا ملعىن الترجيح ، ولقد اقتصر فيها الب                

  .دراسة الترجيحات التفسريية من أول الكتاب وحىت اية احلزب الثالث من القرآن 

  . ٩ يف تفسريه٨)هـ ٥٤٦ (ن عطيةابترجيحات  -

                                                 
هـ ، وتـويف سـنة      ٢٢٤حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الطربي ، اإلمام أبو جعفر ، رأس املفسرين ، ولد سنة                     : هو   ١

  .٤٨ ، ص ١ ، جفسرينطبقات املهـ ، الداودي ، ٣٢٠
  . هـ ١٤٢٠الشافعي ، حممد ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، : السحيباين ، عبد احلميد بن عبد الرمحن ، إشراف   ٢
  .٢٠٣ ، من اآلية البقرةسورة  ٣
   .٥٨ ، من اآلية النساءسورة  ٤

هـ ، الشوكاين ، حممد بن علي الشوكاين ١٢٥٠ير ، تويف سنة    حممد بن علي بن حممد الشوكاين ، صاحب التفسري فتح القد          : هو   ٥
   .١١ ، ص١ت ، ج.ط ، د.دار الفكر ، بريوت ، دفتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ، ، 
  . هـ ١٤٢٠الشنقيطي ، عبد اهللا بن عمر ، اجلامعة اإلسالمية ، : الترمجي ، فايز بن حبيب بن دخيل ، إشراف ٦ 
  .هـ ١٤٢١الشايع ، حممد بن عبد الرمحن ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، : احلريب ، حسني بن علي ، إشراف  ٧ 
احملـرر  ( عبد احلق بن غالب بن عبد امللك بن عطية ، كان عارفا باألحكام واحلديث والتفسري ، وله التفسري املعروف بــ                      : هو   ٨

  .١٧٦ ، ص ١ ، جطبقات املفسرينهـ ، الداودي ، ٥٤٦، تويف سنة ) ب العزيز الوجيز يف تفسري الكتا
حسنني ، عبد السميع حممد ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية ،            : اخلليفة ، عبد العزيز بن حممد بن عبد العزيز ، إشراف             ٩ 

  . هـ ١٤٢١



 ٩

واليت تناول فيها الباحث بيانا لسرية ابن عطية ، ودراسة لترجيحاته الواردة يف تفسريه من أول الكتاب                 

  .وحىت اية سورة البقرة 

  .٢  يف التفسري ١)هـ ٦٢٢ ( ت ابن تيميةاختيارا -

ولقد تناول فيها الباحث بياناً لسرية ابن تيمية ، ودراسة لترجيحاته التفسريية من بداية سورة الفاحتة حىت 

  .اية سورة النساء 

   .٤عرضاً ودراسة :  ملعاين اآليات يف تفسريه ٣)هـ ٧٧٤ ( ترجيحات احلافظ ابن كثري -

ث بيانا لسرية ابن كثري ، ودراسة لترجيحاته التفسريية من أول سورة يونس إىل آخر               وفيها تناول الباح  

 .القرآن الكرمي 

  .٥ارات ابن تيمية وترجيحاته يف التفسري مجعاً ودراسةـاختي -

من واليت تناول فيها الباحث بياناُ لسرية ابن تيمية ، وبيان ملعىن الترجيح ، ودراسة لترجيحاته التفسريية                 

  .سورة املائدة إىل آخر سورة اإلسراء ول أ

   .٧عرضاً ودراسة : حكام القرآن  يف كتابه أ٦)هـ ٥٤٣ (ترجيحات اإلمام ابن العريب -

وفيها تناول الباحث بيانا لسرية ابن العريب ، وبيان للمقصود من الترجيح ، ودراسة لترجيحاته عموماً يف 

  .كتابه أحكام القرآن 

                                                 
ن عبد اهللا ، اإلمام فخر الدين أبو عبد اهللا بن تيمية احلراين ، الفقيـه  حممد بن أيب القاسم اخلضر بن حممد بن اخلضر بن علي ب        : هو   ١

 حتقيق  .طبقات املفسرين . هـ ، الداودي ، أمحد بن حممد األدنه وي          ٦٢٢هـ ، تويف سنة     ٥٤٢احلنبلي الواعظ املفسر ، ولد سنة       
   .٢٢٤ ، ص ١، ج) م ١٩٩٧- ه١٤١٧  ،١ ، طمكتبة العلوم واحلكمالسعودية ، ( سليمان بن صاحل اخلزي 

  . هـ ١٤٢١فوده ، حممود بسيوين ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، : ابن زيعلي ، حممد ، إشراف   ٢
إمساعيل بن عمرو بن كثري القرشي البصري ، الفقيه الشافعي ، عماد الدين ، وكنيته أبو الفداء ، من مصنفاته التاريخ الكبري ،              : هو   ٣

   .٢٦١ ، ص ١ ، ج طبقات املفسرينهـ ، الداودي ، ٧٧٤هـ ، وتويف يف شهر شعبان ، سنة ٧٠٠بري ، ولد سنة والتفسري الك

  .هـ ١٤٢١يوسف ، حممد أيوب بن حممد ، اجلامعة اإلسالمية ، : العواجي ، عبد اهللا بن عبد العزيز ، إشراف  ٤
ل ، إبراهيم بن سليمان ، جامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسـالمية ،               اهلومي:  املسند ، حممد بن عبد العزيز بن عبد اهللا ، إشراف              ٥

  . هـ ١٤٢٥
هـ ، كان من أهل التفنن يف العلوم ، صنف التفسري وأحكام            ٤٦٨أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن العريب األندلسي ، ولد سنة             : هو   ٦

   .١٨١ ، ص ١ ، ج طبقات املفسرينهـ ، الداودي ، ٥٤٣القرآن ، تويف سنة 
 .هـ ١٤٢٥الشنقيطي ، عبد اهللا بن عمر ، اجلامعة اإلسالمية ، : علي ، آدم عثمان ، إشراف  ٧



 ١٠

ـ ر القـرآن مج   ـ الكهف إىل آخ   ورةـاته يف التفسري من أول س     ـترجيحاختيارات ابن تيمية و    - اً ـع

   .١دراسة و

وفيها تناول الباحث بياناً لسرية ابن تيمية ، وبيانا ملعىن الترجيح ، ودراسـة للترجيحـات التفـسريية                  

  . الكهف إىل آخـر القرآن ورةـمن أول سخصوصاً 

  .٣مجعاً ودراسة وموازنة  : سري يف التف٢) هـ ٣٣٧ (ترجيحات أيب جعفر النحاس -

ولقد تناول فيها الباحث بياناً لسرية أيب جعفر النحاس ، واملقصود من الترجيح عند املفسرين ، ودراسة                 

   .من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة املائدةموازنة لترجيحاته التفسريية 

   .٤ ديرـكتابه فتح القري من ـوكاين يف التفسـمام الشاختيارات اإل -

واليت تناول فيها الباحث بياناً لسرية الشوكاين ، وبيانا للمقصود من الترجيح بني األقـوال ، ودراسـة               

 .للترجيحات التفسريية دون غريها من أول الكتاب وحىت اية سورة اإلسراء 

  رسائل املاجستري : ثانياً 

  .٦عرض وحتليل: أحد يف صحيحه ليت مل يعزها إىليف التفسري ا ٥)هـ٢٥٦(مام البخاري اختيارات اإل-

واليت تناول فيها املؤلف بيانا لسرية البخاري ، وبيانا للمقصود من الترجيح يف التفسري ، باإلضـافة إىل دراسـة                    

  .الختيارات البخاري التفسريية واليت مل ينسبها إىل أي أحد ، والواردة يف كتابه صحيح البخاري عرضاً وحتليالً 

  

                                                 
احلميد ، ناصر بن حممد ، جامعة اإلمام حممد بـن ســعود اإلسـالمية ،                : احلميضي ، إبراهيم بن صاحل بن عبد اهللا ، إشراف            ١

  .هـ ١٤٢٥
الناسـخ  ( ر ، كان واسع العلم غزير الرواية ، اشتغل بالتصنيف ، من مصنفاته              أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس ، أبو جعف        : هو   ٢

   .٧٢ ، ص ١ ، ج طبقات املفسرينهـ ، الداودي ، ٣٣٧، تويف سنة ) إعراب القرآن ( و ) واملنسوخ 

إلسالمــية ،   باشة ، أمني بن حممد بن عطية ، جامعة اإلمام حممد بـن سـعود ا               : مهاوش ، زيد بن علي بن مهدي ، إشراف           ٣
  .هـ ١٤٢٦

  .آل عابد ، حممد بن بكر بن إبراهيم : السناين ، علي بن محيد بن مسلم ، إشراف  ٤
حممد بن إمساعيل البخاري ، أمري املؤمنني يف احلديث ، صاحب أصح كتاب مصنف يف احلديث ، علم مشهور ، تويف سـنة                       : هو   ٥

العرقسوسي ، حممد   / األرناؤوط ، شعيب    :  ، حتقيق    سري أعالم النبالء   عثمان ،    الذهيب ، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن        هـ ،   ٢٥٦
  .٣٩١ ، ص ١٢ ج .هـ ١٤١٣ ، ٩نعيم  ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط

  . هـ ١٤١٠بن عثمان ، عبد العزيز بن حممد ، اجلامعة اإلسالمية ، : احلريب ، عايد بن عبد اهللا العيد ، إشراف  ٦



 ١١

   .٢ىل آخر سورة املؤمنون أول سورة مرمي إ يف أضواء البيان من١)هـ ١٣٩٣ (ترجيحات الشنقيطي -

واليت تناول فيها الباحث تعريفاً بسرية الشنقيطي ، وبيانا للمقصود من الترجيح عند املفسرين ، ودراسة 

  .لترجيحاته التفسريية الواردة من أول سورة النور حىت اية سورة املؤمنون 

: رة النور إىل آخر سورة احلجرات لشنقيطي يف تفسريه أضواء البيان  من أول سوترجيحات الشيخ ا -

ولقد ذكر فيها الباحث سرية موجزة للشنقيطي ، وبيانا للمعىن الترجيح ووجوه الترجيح لدى ،  ٣مجعاً ودراسة 

  .جرات الشنقيطي ، ومن مث دراسة لترجيحاته التفسريية الواردة من سورة النور إىل اية سورة احل

وفيها تناول الباحـث سـرية      ،   ٥مجعاً ودراسة   :  يف معامل الترتيل     ٤)هـ  ٥١٠ (ترجيحات البغوي  -

 .البغوي ، مع بيان للمراد بالترجيح ، ودراسة لترجيحات البغوي يف تفسريه 

ـ : ي يف أضواء البيان من أول سورة األعراف إىل آخر سورة الكهف             ـطترجيحات الشنقي  - عاً ـمج

ولقد تناول الباحث يف هذه الدراسة بياناً لسرية الشنقيطي ، وتوضيح ملعىن الترجيح عند املفـسرين ،   ، ٦ودراسة  

  .ومجع ودراسة الترجيحات التفسريية للشنقيطي من أول سورة األعراف حىت اية سورة الكهف 

   .٨ة  يف التفسري مجعاً ودراس٧)هـ ١٣٧٦(الرمحن بن ناصر السعدي   ترجيحات الشيخ عبد-

                                                 
أضواء البيان يف إيضاح القرآن     " ا ملفسر  اللَّغوي  صاحب التفسري املشهور         ، د األمني بن خمتار اجلنكي الشنقيطي       الشيخ حمم : هو   ١

العلمية والعملية وماقيل فيه  اجلامع حلياة العالمة حممد بن صاحل العثيمني احلسني ، وليد بن أمحد ،. ه ١٣٩٣تويف عام ، " آن بالقر
  .٤٨، ص)  ه١٤٢٢ ، ١سلسلة اصدرات احلكمة ، ط : بريطانيا  (ن املراثيـم
اهلوميل ، سعيد بن محعة بن سعيد الفالح ، جامعة اإلمام حممد بن سـعود               : اهلوميل ، تركي بن سعد بن فهيد بن قميش ، إشراف             ٢

  .هـ ١٤٢٢اإلسالمية ، 
 .هـ ١٤٢٣ة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، عبد الرمحن ، حممد حممد زنايت ، جامع: ابن حممد ويل ، عبد املاجد ، إشراف  ٣
احلسني بن مسعود بن حممد العالمة أبو حممد البغوي ، الفقيه الشافعي ، يعرف بابن الفراء ، كان إماماً يف التفسري ، واحلديث            : هو   ٤

  .١٦٠ ، ص ١ ، جطبقات املفسرين سنة ، الداودي ، ٨٠هـ ، وقد جاوز ٥١٠والفقه ، تويف سنة 
 .هـ ١٤٢٥الدوسري ، عبد العزيز بن ناصر السرب ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية : دوسري ،فهد بن متعب، إشراف ال ٥
الدوسري ، حممد بن مبارك بن سرب ، إشراف ، أبو سريع فرغلي ، زكي بن حممد ، جامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسـالمية ،                            ٦

  .هـ ١٤٢٥
تويف والداه وهو صغري فنشأ يتيماً، حفظ القـرآن      ،   هـ١٣٠٧، ولد عام     اهللا آل سعدي    ناصر بن عبد   الرمحن بن  الشيخ عبد  :هو ٧

 وعمدم، فهو مدرسـهم     -عنيزة- حمبة يف القلوب وثقة يف النفوس، فصار مرجع بالده            عز وجل  الكرمي واشتغل بالعلم، أعطاه اهللا    
وله ،  يف مثان جملدات     )تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان      : (هاجلامع وخطيبه، من أشهر مؤلفات    ومفتيهم وواعظهم وإمام    

  ،اهللا عبـد  ، ، البسام هـ١٣٧٦  تويف سنة،ويف العقيدة وغريها من الكتب النافعة ،مؤلفات كثرية يف الفقه وأصوله وقواعده       
 . ٤٢٢ ، ص٢هـ ، ج١٣٩٨، مكتبة النهضة ، مكة ،   علماء جند خالل ستة قرون

  .هـ ١٤٢٧السرب ، عبد العزيز بن ناصر ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، : ي ، عبد اهللا بن أمحد ، إشراف زقيل ٨



 ١٢

وفيها تناول الباحث نبذة عن سرية ابن سعدي ، وبيان ملعىن الترجيح عند املفسرين ، ومجع ترجيحاتـه                

  .التفسريية يف تفسريه ودراستها 

ونالحظ يف ما سبق من الدراسات العلمية سواء للدكتوراه أو املاجستري أنه مل يتطرق أحد إىل موضوع                 

ترجيحات ابن عثيمني التفسريية يف تفسريه لسورة يس ، وبيان قواعد           دراستنا على وجه اخلصوص ، وهو دراسة        

 .ه ، ومصطلحاته الترجيحية اليت عرب ا عن ترجيحاته ريالترجيح اليت اعتربها ابن عثيمني يف تفس

  حدود البحث: املطلب الثالث 
فإنه قـد جـاءت   ، وحدوداً إليها ينتهي  ، ولكل حبث جماالت يدور حوهلا      ، ا كان لكل إنسان طاقة      مل

  : جماالت و حدود حبثنا الذي بني أيديكم كالتايل

 " .تفسري القرآن الكرمي"ستكون الدراسة على ترجيحات ابن عثيمني يف سورة يس من خالل تفسريه  -١

ـ  فقط ، ريية ـائل التفسـيف املسني ـات ابن عثيم ـلى ترجيح ـستكون الدراسة ع   -٢ رض ـوقـد نتع

ائل النحوية ، ـأما املس، اجة ـوية املرتبطة مبعىن تفــسريي عند احلـرابية واللغـلبعض املسائل اإلع

وض فيها ألـا    ـ فلن يتم اخل    إليها ابن عثيمني   رضـية اليت تع  ولـ، والعقدية ، واألص   هية البحته   والفق

 . ليست جمال الدراسة 

 ا مجيعاً ، وذلك على       لتعسر اإلحاطة  نقارن أقوال مفسريها بأقوال ابن عثيمني     مت حتديد التفاسري اليت س     -٣

 :النحو التايل 

ـ ٥١٦(ري  ـغوي يف التفـس   ـر الب ـ، خمتص ) هـ٣١٠(ري  ـامع البيان للطب  ـج تفسري ، ) هـ

ـ    ) هــ   ٥٣٨( ري  ـاف للزخمش ـالكش ـ    ـز يف تفـس   ـ، احملـرر الوجي زيز البـن   ـري الكتـاب الع

ـ ٦٧١(لقرطيب  ، اجلامع ألحكام القرآن ل    ) هـ  ٦٠٦( رازي  لل، مفاتيح الغيب    ) هـ٥٤١(يةـعط ، ) هـ

ـ ٧٧٤(حافظ ابن كثريـرآن العظيم للـ، تفسري الق  ) هـ  ٧١٠(تفسري النسفي    تفـسري اجلاللـني   ، ) هـ

ـ ـ، تيس) هـ٨٦٤ (١الل الدين احمللي ـجل ـ  ـري الكرمي الرمح ( الم املنـان للـسعدي   ـن يف تفـسري ك

                                                 
ـ     ٨٦٤تويف سنة   جالل الدين أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن حممد احمللي ، امل           : هو   ١ اجلاللني تفسري   " هـ ، صاحب التفسري املسمى ب
  .٣٣٧، ص١ ، جطبقات املفسرينيوطي ، الداودي ، ، والذي أمته جالل الدين الس" 



 ١٣

وقد نرى زيـادة    ، ) هـ١٣٩٣(يطي  ـرآن للشنق ـاح القرآن بالق  ـواء البيان يف إيض   ـ، أض ) هـ١٣٧٦

  .غريها أو نقصان بعضها عند احلاجة 

  أمهية املوضوع: املطلب الرابع 
وإذا كان  ، وجل   زفإن أفضل ما يشتغل به الباحثون ويتسابق فيه املتسابقون مدارسة كتاب اهللا ع            

وأهل إذ هو العلم اخلاص بكتاب اهللا عز وجل  ، فإن علم التفسري هو أفضل علم       ، رف مبوضوعه   كل علم يش  

  . ١) خريكم من تعلم القرآن وعلمه(قال صلى اهللا عليه وسلم ، القرآن هم أهل اهللا وخاصته 

  : وتكمن أمهية املوضوع وأسباب اختيارنا له يف اآليت

   حاجة الناس وخاصة املتخصصني يف جمال علم التفسري إىل معرفة كيفية التعامل مع أقوال املفسرين -١

  . ة من خالل التطبيق باملثالوالترجيح بينها عند احلاج

  . والترجيح من خالهلا،  متكني الباحث من التعرف على قواعد الترجيح -٢

  . واألصول والعربية وكثري من العلوم  إمامة ابن عثيمني يف التفسري والفقه-٣

رمحه وأحفظ عن شيخنا  "٢خالد املصلح أحد تالميذهحيث يقول ،  التامة بالتفسري  عناية ابن عثيمني-٤

ـ  ،  يل مرة من املرات وددت لو أن كل دروسي يف التفسري      اهللا أنه قال     اءوا مـن  لوال أن مجاعة من الطـالب ج

   .٣"يه على الطلبة ـألق جـهات شىت يطلبون دراسة بعض املتون جلعلت القرآن يف كل دروسي ويف كل ما

تجده اهللا ف كان يعظم كالم حيث  فيه ،فسري ، على الرغم من عنايته ورع ابن عثيمني الشديد يف الت-٥

حىت أنه كان يسأل كثريا عن تفسري آيات من القرآن مث حييل            ، ال يقدم على شيء من التفسري دون علم أو بصرية           

  . سائليه إىل شيء من التفاسري املوجودة كالسعدي وابن كثري وغريهم 

ول والبالغـة   ـكاللغة واألص ، تفسري  وأدوات ال ،  التام بعلوم الوسائل      استيعاب وإملام ابن عثيمني    -٦

  .وغريها 

                                                 
 ه١٤٠٧ ، ٣طدار ابن كثري ،     : بريوت  ( مصطفى ديب البغا    . حتقيق د  . صحيح البخاري . د بن امساعيل    حمم،  أخرجه البخاري    ١
  .٤٧٣٩رقم احلديث  ، ١٩١٩ ، ص ٤خريكم من تعلم القرآن وعلمه ، جباب  ،كتاب فضائل القرآن ) م ١٩٨٧ -
 . من كبار تالميذ الشيخ بن عثيمني وزوج احدى بناته،الشيخ خالد املصلح هو  ٢
  ."سرية ابن عثيمني رمحه اهللا"ضرة بعنوان حما. املصلح ، خالد  ٣



 ١٤

  .مع الترجيح املبين على قاعدة ، مسائهم يذكر األشخاص بأ ذكره أقوال املفسرين وإن كان قليالً ما -٧

د أن عبارته سهلة ميسرة بعيـدة عـن         فتج، تقريب الشيخ تفسريه لعامة الناس وكذلك لطالبه        " -٨

، األقوال الكثرية والتفريعات البعيدة اليت قد جتدها يف بعـض التفاسـري   الغموض لذا خال تفسريه بشكل عام من        

   ١" .وكذا التعقيدات البالغية أو األعاريب املطولة

من خالل تناوهلا جلوانب عقدية وغيبية ودعوية ، حيث تناولت ثالث مواضيع            " يس  "  أمهية سورة    -٩

  :أساسية وهي 

  .زاء اإلميان بالقيامة والبعث والنشور واجل* 

  .الدعوة يف سبيل اهللا والتفاين يف النصح وعدم اليأس فيه من خالل قصة أصحاب القرية *

  .األدلة والرباهني القاطعة على وحدانية رب العاملني وقدرته وإعجازه * 

  . كثرة الترجيحات الواردة يف تفسري ابن عثيمني لسورة يس واليت حباجة للدراسة لبياا للناس -١٠

الد بن  خل) التفسري  قواعد  (كتاب  ن الدراسة وهللا احلمد مثل       كتب تساعد يف هذا النوع م       وجود -١١ 

  .حلسني بن علي احلريب ) لترجيح عند املفسرين قواعد ا(وكتاب ، السبت  عثمان

بـن  ا وجود دراسة سابقة لترجيحات   دم  ع،  كما أن من األسباب الدافعة لدراسة هذا املوضوع          -١٢

  .واهللا أعلم رة يس  يف تفسري سوعثيمني

  أهداف البحث: املطلب اخلامس 
  :يروم هذا البحث لتحقيق األهداف التالية

 .ري  علماء العصر احلديث يف جمال علم التفس أحد- رمحه اهللا - ابن عثيمنيإبراز جزء يسري من جهود -١

فه ون تكلّ  احلصول عليها د   ابن عثيمني يف تفسري سورة يس ،  ليتمكن كل باغ هلا من             مجع ترجيحات  -٢

  .عناء البحث عنها بني سطور التفسري

خاصة  ،املثال  ل   كيفية الترجيح بني األقوال يف علم التفسري من خال         احلصول على منوذج عملي يوضح     -٣

  .املتخصصني يف جمال التفسري وعلومه 
                                                 

  . " عثيمني يف التفسريمنهج الشيخ بن"  مقال بعنوان .الدهش ، عبد الرمحن ١ 



 ١٥

 . يف ترجيحاته لحات الترجيح اليت استخدمها ابن عثيمنيتعيني وبيان مصط -٤

لقواعد الترجيح عند  ومدى موافقتها،  يف ترجيحه ابن عثيمني ترجيح اليت اعتربهاقواعد التعيني وبيان  -٥

  .املفسرين 

   البحث منهج: املطلب السادس 
  املنهج االستقرائي : أوالً 

ابن عثيمني ، وذلك بالرجوع للكتب ومواقع االنترنـت الـيت             والذي نقوم من خالله باستقراء سرية     

وقواعده  والعملية وعصره الذي عاش به ، كذلك سوف تم باستقراء معىن الترجيح  تناولت سريته وحياته العلمية   

 ألمهيتها يف هذا البحث ، وذلك من خالل الرجوع إىل الكتب واملراجع والبحوث العلمية اليت أُلفت        عند املفسرين 

مع التعرف على   ابن عثيمني ،     يت وقع فيها الترجيح من قبل     يات القرآنية ال  كما أنه البد من تتبع اآل      ذا الصدد ،  

 ، والنظـر يف أقـوال       أمكن  كتب التفاسري القدمية واحلديثة ما     رجوعنا إىل أقوال املفسرين فيها وذلك من خالل       

  . املفسرين وترجيحام الواردة فيها 

  املنهج التحليلي : ثانياً 

ـ     مبقا  وحتليل املسائل الترجيحية ،    ومناقشة والذي نقوم من خالله بدراسة       ات رنتها مـع ترجيح

والترجيح بينها عند احلاجة للترجيح وفقاً لقواعـد        ،  ختالف احلاصل فيها  و بيان نوع اال   ، مفسرين آخرين   

الـيت  وذلك من خـالل االستفادة من كتب التفاسري واملؤلفات املعاصـرة           ،  عند املفسرين     املعتربة الترجيح

 :اسة على النحو التايل تناولت هذا املوضوع ما أمكن ، وستكون تفاصيل الدر

 " .أبواب " قمت بتقسيم الدراسة على  -١

 .يف الباب األول نتناول املقدمة  -٢

 . نتناول سرية ابن عثيمني وحياته العلمية والعملية يف الباب الثاين -٣

 . واملفسرين فيه نيصولي ، ومنهج األ عند املفسرين نتناول معىن الترجيحيف الباب الثالث -٤

وم بدراسة الترجيحات الواردة يف سورة يس ، من خالل تقسيمه إىل مباحث حبسب               نق يف الباب الرابع   -٥

 .املواضيع اليت تناولتها السورة مرتبه 



 ١٦

 . عدد من املسائل الترجيحية املعنونة حبسب مضموا تفرع حتت كل مبحث من الباب الرابعي -٦

  :  يتم دراسة كل مسألة ترجيحية حبسب الطريقة التالية  -٧

 .اآلية اليت وقع فيها الترجيح  ذكر :أوالً 

 .ذكر جممل األقوال الواردة يف املسألة الترجيحية : ثانياً 

قال ( ، وابن عثيمني يورد غالباً يف ثنايا كالمه عبارة          بن عثيمني يف املسألة الترجيحية      ا ذكر نص كالم     :ثالثاً  

 . على تفسري اجلاللني ألن تفسريه أتى تعقيباًهو بذلك يقصد جالل الدين احمللي و) املؤلف 

   . مع بيان وجوه وأدلة الترجيح لكل قول إن وجد دراسة تلك األقوال ، وحتليلها ومناقشتها من قبلنا:رابعاً 

  . اخللوص بالنتيجة اليت نراها يف املسألة الترجيحية : خامساً 

  :من خالل بيان اآليت والتوصيات  نتناول نتائج البحث  يف الباب اخلامس-٧

  . منهج ابن عثيمني يف الترجيح لسورة يس  :أوالً

  . قواعد الترجيح عند ابن عثيمني من خالل تفسريه لسورة يس :ثانياً 

  . مصطلحات الترجيح لدى ابن عثيمني يف سورة يس :ثالثاً 

يت يف ذلك جانب    وراعما عدا األحياء منهم ،       قمت بترمجة مجيع األعالم الواردة أمسائهم يف البحث ،           -٨

  .حالة ملوضعها ملن أراد االستزادة ختصار ، مع اإلاال

  . عزوت اآليات القرآنية الواردة البحث يف اهلامش -٩

  . خرجت األحاديث يف اهلامش ، وإن كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بذلك -١٠

  . عزوت الشواهد الشعرية يف اهلامش -١١

  . وضحت الكلمات الغامضة يف اهلامش -١٢

  . عرفت بالبلدان الواردة يف البحث يف اهلامش -١٣
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  الباب الثاين

  ترمجة ابن عثيمني
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   ابن عثيمنيترمجة
  

  وتشمل
  عصر ابن عثيمني: املبحث األول 
  سرية ابن عثيمني الشخصية: املبحث الثاين 
  عملية مسرية ابن عثيمني العلمية وال:املبحث الثالث 
   منهج ابن عثيمني يف التفسري:  املبحث الرابع
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  عصر ابن عثيمني:   األولاملبحث

  

  . يف عصرهاحلالة السياسية:  األولاملطلب
  الوضع الداخلي: أوال

ـ   ـوالف،   واحلروب    ، ىـضاء على الفوض  ـ الق ابن عثيمـني يف الوقت الذي مت فيه      ولد   به ـنت يف ش

 يعـم أرجاء   رار الداخلي ـستقحيث كـان األمن واال   .  توحيد اململكة العربية السعودية       وبعد ، اجلزيرة العربية 

 حادثـة   وهـي .  جلل    حدثٌ أنه حصل يف مـكة املكرمة    إال   ،   اكل داخلية ـومل يكن هناك أي مش    . البـالد  

ـ    نو ٢٠وافق  ـامل ،   ه١٤٠٠ر حمرم عام    ـيف األول من شه   ،  ريف الشهرية   ـرم املكي الش  ـاحل ام ـفمرب من ع

انا يدعيان  ـذان ك لوال،   ٢"حممد القحطاين " اونهـومع ،   ١"جهيمان العتييب   "ص يدعى   ـم على يد شخ   ١٩٧٩

   .ور املهدي املنتظرـظه

  الوضع اخلارجي والعاملي: ثانيا

، وذلك من  دور مشرق فيها  اليت كان للشيخو. بن عثيمني أحداثا عظيمة للعامل اإلسالمي اشهد عصر 

املتعلقـة  الفتـاوى    إصدار   واليت تتناول قضاياهم ،     لقاء اخلطب واحملاضرات     إلخوانه املسلمني ، وإ    لدعاءاخالل  

كما كان كثرياً ما حيث املسلمني على تقوى اهللا ، للوقوف . واملعونات للمحتاجني منهم ومجع التربعات بشأم ، 

  : يتتتلخص هذه األحداث يف اآلصفاً واحداً يف وجه املعتدين ، و 

                                                 
،  درس الفلسفة الدينية يف جامعة مكة املكرمـة اإلسـالمية         ، الوطين  موظفاً يف احلرس    كان  ، جهيمان بن حممد بن سيف العتييب        ١

هـ ، بسبب فتنة املهـدي الـيت        ١٤٠٠ ، عام    تباعهمن أ ٦١عدم هو و  وانتقل بعدها إىل اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة والذي أُ         
 .تزعمها يف احلرم املكي الشريف  

 تزوج من أخت جهيمان ، وتعاون معه يف إشعال فتنة ظهور املهدي             ،يف املدينة املنورة    التقى جبهيمان   ،حممد بن عبد اهللا القحطاين       ٢
 .هـ ١٤٠٠ ، عام  ولقد سقط قتيالً من جراء اهلجوم الذي دار بينهم وبني قوات األمن السعودية، 



 ٢٠

 ، وذلك تنفيذاً لوعد     م١٩٤٨  /ه١٣٦٧عام   ١ على األراضي الفلسطينية   اء دولة إسرائيل  قيام وإنش  -١

  /ه١٣٨٧عـام   ٣واحتالل مدينة القـدس     . تراف الدول الكربى ا     ـم ، واع  ١٩١٧/ هـ  ١٣٣٦ عام   ٢بلفور

إلسالمية تأثـرياً على ابن    ، واليت كانت من أشد القضايا ا      وسقوط املسجد األقصى حتت أسر اليهود        ،   م١٩٦٧

  .٤عثيمني 

وإن نصرنا ال يكون باألقوال " ومما قال ابن عثيمني يف إحدى خطبه اليت كان يتحدث فيها عن فلسطني     

الرباقة ، واخلطب الرنانة اليت حتول القضية إىل قضية سياسية ، وهزمية مادية ، ومشكلة إقليمية ، وإا واهللا ملشكلة                    

  .عامل اإلسالمي كله دينية إسالمية لل

إن نصر اهللا عز وجل ال يكون إال باإلخـالص له والتمسك بدينه ظاهراً وباطناً ، واالستـعانة بـه ،                   

وإعداد القوة املعنوية واحلسية بكل ما نستطيع ، مث القتال لتكون كلمة اهللا هي العلي ، وتطهري بيـوته من رجس                    

   .٥..." األعداء 

 ، فخـاض   م١٩٧٩/ هـ  ١٤٠٠ ، والذي بدأ عام      ٦غانستانييت على دولة أف   داء االحتاد السوف  اعت -٢

 ، وذلـك بعـد أن تكبـدوا         م١٩٨٩ /هـ  ١٤١٠ وانتهى زمية الروس عام   ااهـدون حرباً عنيفة ضدهم ،      

   .٧خسـائر فادحة 

                                                 
 مـوجز   لعسريي ، أمحد معمور ،    امسها القدمي أرض كنعان ، تقع على الساحل الشرقي للبحر املتوسط يف غريب آسيا ، ا               : فلسطني   ١

-هــ  ١٤٢٠ ، ٣ن ، الـدمام ، ط . ، د إىل العـصر احلاضـر    –التاريخ اإلسالمي منذ ظهور النيب صلى اهللا عليـه وسـلم            
   .٤٢٣م ، ص ١٩٩٩/٢٠٠٠

ر الذي نـص  م ، اشتهر بإعطاء وعد بلفو١٨٤٨آرثر جيمس بلفور ، وزير اخلارجية الربيطانية سابقاً ، ولد يف اسكتلندا عام        : هو   ٢
 ، املوسـوعة احلـرة  ويكيبيـديا ،  .  عـام  ٨٢م ، وعمـره  ١٩٢٩على دعم بريطانيا إلنـشاء دولـة اليهـود ، تـويف عـام       

D/%wiki/rgo.wikipedia.ar://http٨%A٢%D٨%B١%D٨%D%AB٨%B١D%_٨%D%AC٩%
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 إىل العـصر  – موجز التاريخ اإلسالمي منذ ظهور النيب صلى اهللا عليه وسـلم     عاصمة الدولة الفلسطينية ، العسريي ،     : القدس   ٣

  .٤٢٣ ، ص احلاضر
   .٤٢٤ص املرجع السابق ،  ٤
  .١٠٨ ، ١٠٧ ، ص ابن عثيمني اإلمام الزاهدالزهراين ،  ٥
مـوجز التـاريخ    دولة إسالمية ، تقع يف جنوب غرب آسيا ، وأشهر مدا كابول ، قندهار ، هراة ، العـسريي ،                     : أفغانستان   ٦

  .٤٣٦ ، ص  إىل العصر احلاضر–اإلسالمي منذ ظهور النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   .٤٣٨سابق ، صاملرجع ال ٧



 ٢١

أي ت ملدة مثان سنوات     دام، و  م١٩٨٠/ هـ  ١٤٠١  عام ، واليت بدأت   ١احلرب العراقية اإليرانية   -٣ 

  .٢ ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩حىت عام 

 ، وارتكاب مذابح صربا وشاتيال ، واحتالل جنوب لبنـان عـام             ٣ االجتياح اإلسرائيلي على لبنان    -٤

  .٤م ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢

وم اخلميس الثاين من أغـسطس       ي يف،   ٦ للكويت ٥ العراق واليت مت فيها احتالل   حرب اخلليج الثانية     -٥

شـهدت   ، رابة الـسبعة أشـهر  ـأة االحتالل العراقي ق ـ حتت وط  وبقيت الكويت ، م١٩٩٠/هـ  ١٤١١عام  

  .٧ الكويت خالهلا كابوساً رهيباً

واليت بدأت عام   ،  وقتل املسلمني وانتهاك أعراضهم      ، ٨اعتداء الصرب على بالد البوسنة واهلرسك      -٦

  . ٩م ١٩٩٦ ، وانتهت عام م١٩٩٢

" مبيناً خطر الصرب على املـسلمني أمجـع   يقول ابن عثيمني يف إحدى خطبه عن البوسنة واهلرسك ،        

فالنصارى ليسوا أعداء للبوسنة فقط ، وليس نصارى البوسنة هم األعداء فقط ، النصارى أعداء لكل مسلم يف كل 

لكن مع األسف كثري من املسلمني جيهلون ذلك ، واهللا          . بالد اهللا ، سواء كانوا من صرب البوسنة أم من غريهم            

 ال ينام سريعاً كما ينام يف العادة إذا تذكر هؤالء اإلخوان احملصورين على يد هؤالء الـصرب                  إن اإلنسان أحياناً  

   .١٠" املعـتدين الظاملني 

                                                 
 موجز التاريخ اإلسالمي منذ ظهور الـنيب        دولة إسالمية شيعية ، تقع جنوب غرب آسيا ، عاصمتها طهران ، العسريي ،             : إيران   ١

 . ٤٣٤ ، ص  إىل العصر احلاضر–صلى اهللا عليه وسلم 
  .٤٣٦ص املرجع السابق ، ٢
لشرقي للبحر املتوسط ، عاصمتها بريوت ، العسريي ، املرجع السابق ،            دولة إسالمية ، تقع يف غرب آسيا ، على الساحل ا          : لبنان   ٣

   .٤٢٦ص 
  .٤٢٧، ص  املرجع السابق ٤
   . ٤١٩دولة إسالمية ، تقع يف جنوب غرب آسيا ، عاصمتها بغداد ، املرجع السابق ، ص : العراق  ٥
   .٤١٨، ص  العريب ، املرجع السابقدولة إسالمية ، تقع مشال شرق اجلزيرة العربية ، على اخلليج : الكويت  ٦
  .٤١٩ ص  ،املرجع السابق ٧
  .٤٨٢دولة إسالمية ، تقع يف جنوب غرب أوروبا ، املرجع السابق ، ص : البوسنة واهلرسك  ٨
  .٤٨٣ص املرجع السابق ، ٩

  .١٠٠ ، ٩٩  ، صابن عثيمني اإلمام الزاهدالزهراين ،  ١٠



 ٢٢

 ، يف حرب شرسة مفتوحة ، حتولت إىل حرب تطهري عرقي ،             ١اء الصرب على إقليم كوسوفو    اعتد -٦

  .٢م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٩وذلك عام 

ومواقفـه  .  ، ويشاطرهم مهومهم ، يف كل أحناء األمة اإلسالمية           لقد كان ابن عثيمني يشارك املسلمني     

 . ولعل أعماله اخلريية اخلفية ، أكثر مما يظهر لنا . النبيلة خري شاهد على ذلك 

  جتماعية يف عصره احلالة اال: الثايناملطلب

 فقد    ومن هنا  .ـها مهبط الرسالة خلـامت األنبياء      بأن جعل ،  ربية  ـزيرة الع ـرف اهللا شبه اجل   ـلقد ش 

ـ ـ أرض على لُّـقأا ت خـاصة و . ـيمة  انة دينية عظ  ـعودية مك ـلكة العربية الس  ـاكتسبت املم  رف ـها أش

 ممـا   .سجـد النبوي يف املـدينة املنورة      وامل، ة املكرمة   ـي الشريف يف مك   ـرم املك ـوهي احل ،  امل  ـبقاع الع 

 حيـث . ، ويف سلـوكهم    الد  ـان هذه الب  ـسكوس  ـر يف نف  ـأكرب األث ،    العظيـم رفـعل هلذا الش  ـج

ما بعـد   ـالسي،  رافات والبدع   ـحن، والبعـد عن اال   اليم الدين   ـك بتع ـرة العربية بالتمس  ـيز أهل اجلزي  ـمت

   .رمحه اهللا ٣عوة الشيـخ اـدد حممد بن الوهاب د

يث كان  ح. الرزق  والسعي يف طلب    ،   بالبساطة   –  مدينة ابن عثيمني      –خاصة  ٤مع عنيزة   ـومتيز جمت 

ن من ضمن هـؤالء     وكا. خيل فيه   وزراعة الن ،  ٥مة   مشغولون بفالحة وادي الر    الناس يف بداية حياة ابن عثيمني     

                                                 
موجز التـاريخ    يوغسالفيا السابقة ، من أهم وأكرب األقليات املسلمة يف أوروبا ، العسريي ،               هي إقليم البان الواقع يف    : كوسوفو   ١

   .٤٩١ص  ،احلاضر  إىل العصر–اإلسالمي منذ ظهور النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .٤٩١املرجع السابق ، ص  ٢
ـ     ـينة الواقع ـ بلدة العي  هـ يف ١١١٥مان الوهييب التميمي ، ولد عام       ـاب بن سلي  ـحممد بن عبد الوه   : هو   ٣ ه ـة يف جند يف شب

تأثر بـابن  زيرة العربية ، ـع البدع يف شبه اجلـد وقامـدد التوحيـاعة ، وهو جمـزيرة العربية ، تبىن عقيدة أهل السنة واجلم      ـاجل
 املوسـوعة احلـرة ،  ، ديا ويكيبي.هـ ١٢٠٦تويف سنة تيمية ، و أثر بابن باز ، وابن عثيمني ، واأللباين ، وعبد العزيز آل الشيخ ،                 

D/%wiki/org.wikipedia.ar://http٨٥%٩%D٨%D%AD٨٥%٩%D٨%D%_AF٨%A٨%D٩%
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 .إحدى مدن اململكة العربية السعودية ، تقع يف منطقة القصيم ، الواقعة يف منطقة جند : عنيزة  ٤
ها ، كما   ـا إىل غرب  ـلها من شرقه  ـم ويعربها ك  ـقة القصي ـد يف منط  ـربية ، يوج  ـزيرة الع ـواد من أودية اجل   : وادي الرمة    ٥

يف رمــال   به  ـة املنورة إىل مـص    ـه قرب املدين  ـكلم من منبع  ٦٠٠غ طوله   ـربية ، إذ يبل   ـزيرة الع ـول واد بشبه اجل   ـطأنه أ 
ــصـيم    ـــرقي القـــ ـــرات شـــ ــديا .الثويـــ ــرة ويكيبيـــ ــوعة احلـــ  = ، املوســـ



 ٢٣

ـ ـليعمل بال" حممد"ـذي كان يصطحب معه ابنه وال. بن عثيمني الناس والد ا   . بنـاءهم   وأامهـزراعة مع أعم

 رمحه   على يد شيخه السعدي     ،  مث تفرغ بعد ذلك لطلب العلم       .بالزراعة حنواً من ثالث سنني    فعمل ابن عثيمني    

   .١اهللا 

فأصحاب احلي الواحـد جتـدهم كاألسـرة يف    . وتقارب الناس ، والتدين ، كما متيز اتمع بالتآلف  

أنه   ما ذلك الترابط مع     نوعاً قلَّ،  ة وتباعد البيوت    ال أنه ومع تطور املدني     إ .، وتفقدهم لبعضهم البعض     تكاتفهم  

ولقد كان البـن  . خاصة مع وجود املساجد ، اليت جتمع أفراد احلي عند كل صالة    . الزال للجار مكانته وقدره     

  :من عدة جوانب  وذلك ،٢ دور بارز يف جمتمعه عثيمني

 بالبذل والعطاء سواء من ماله اخلاص أو مال الغري الذي يوكل إليه مـن الزكـاة                 يز ابن عثيمني   مت -١

ي كان يوجهه لإلنفاق إما على طلبة العلم احملتاجني واملستحقني للنفقة من طالبه املتفـرغني  أو                 والصدقات والذ 

  .٣ مساعدة الفقراء واملساكني املستحقني للزكاة

  .٤ـه١٤٠٧ عام الزواج يف مدينة عنيزة حيث أنشئشاء صندوق  مسامهته يف إن-٢

   .٥ هـ١٤٠٥عام ،  الكرمي بعنيزة  تأسيسه جلماعة حتفيظ القرآن-٣

  .٦يسمى بلقاء الباب املفتوح  مبايس لكل من أراد أن استفتائهمخكل  ه باب بيته صباحفتح-٤

 تفرغه بعد صالة العصر خاصة لقضاء حوائج الناس من قضاء دين أو طلب شفاعة خطية أو فتوى                  -٥

 العديد من الشيكات اليت     جييب عليها خبط يده أو قضية طالق أو تركة فيقضي ا وغريها حىت انك جتد بني يديه                

   .٧ كتبت عليها أمساء احملتاجني ليعطيها هلم
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%٨٤%D٨%B١%D٨٥%٩%D٨%Aم ٢٠٠٨/ ٥ / ٢٩ ٩. 
  .١١ ، ص  اجلامع حلياة العالمة حممد بن صاحل العثيمني احلسني ، ١
  .٩٠ ، صابن عثيمني اإلمام الزاهدالزهراين ،  ٢
  .١٣٩ص  ، بن صاحل العثيمنياجلامع حلياة العالمة حممد  احلسني ، ٣
   .١٤١ص  ، املرجع السابق ٤

  .١٤٣ص  ، املرجع السابق ٥
  .٣٥ ، ص  املرجع السابق ٦
   .١٨ ، ص  املرجع السابق ٧



 ٢٤

حيث جتده يسلم على اجلميع ،      ،  للناس يتجلى ذلك خاصة أثناء سريه ملسجده ذهاباً وإياباً            تواضعه -٦

  . فيتحدث مع البائعني ويسأهلم عن أحوال السوق والتجارةةوقد يدخل إىل احملالت التجاري، وجييب السائل 

   .١فهو يترتل هلم وحيادثهم ويالطفهم،  احلميمة باألطفال  عالقته-٧

دروس واحملاضرات وخاصة خطب اجلمعـة      ه من خالل إلقاءه لل     تمع  كما يتجلى دور ابن عثيمني     -٨

بية ملهور وترو الزواج وغالء ا، كان يتناول قضايا الشباب والفتيات  فكثريا ما، اليت تتناول أهم قضايا أهل مدينته    

   .٢ها الكثرياألبناء والبيوع وغري

   احلالة التكنولوجية ووسائل االتصال يف عصره:  الثالثاملطلب
 له أكرب األثر يف     مما كان . ، ووسائل االتصال      شهد عصر ابن عثيمني ضة باهرة يف جمال التكنولوجيا          

، واإللكترونيات يتعلق باألجهزة  ام بكل ماهتم، أن ابن عثيمني كان كثري االومن اجلدير بالذكر . مسريته العلمية 

 .، ونشر الدعوة والعلم الشرعي خلدمة اإلسالم ما هو جديد ستفادة من كل حيث كان حريصا على اال . احلديثة  

  :ومن أمثلة ذلك 

  اهلاتف -١

 من   كانت له ساعة يومية    حيث، ئهم   باستخدام اهلاتف يف الرد على أسئلة الناس واستفتا        قام ابن عثيمني  

واء يف داخل اململكة    س لقاء العديد من الدروس واحملاضرات    اتف يف إ   اهل  ،كما استخدم  اره خصصها هلذا الغرض   

  .٣أو خارجها 

  جهاز الرد اآليل -٢

حيث كان يربجمه ويسجل عليـه      ، هاز أول نزوله لألسواق     ـ على اقتناء هذا اجل    حرص ابن عثيمـني  

 سفره والرقم الذي ميـكن للمتصل      جل مكان ـحيث يس ،   عند سفره  يستخدمه الرسائل بصوته وكان كثريا ما    

   .أن جيده عليه

  كترونية وأجهزة حتديد القبلة إلالساعات ا -٣
                                                 

   .١٥ ، ١٤ ، صاجلامع حلياة العالمة حممد بن صاحل العثيمني احلسني ،  ١

   .١٤٣ ص  ، املرجع السابق ٢

 . ١٤٥ ، ٣٥ ، ص  املرجع السابق ٣


	ترجيحات بن عثيمين في تفسير سورة يس جمعا ودراسة



